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االفتتاحية

للسالم وطن

تحتف����ل الكوي����ت في �سهر فبراي����ر 2021 بالذكرى ال�ستي����ن على اال�ستقالل والذك����رى الثالثين على 

التحري����ر ف����ي ظل العهد الجدي����د لح�سرة �ساحب ال�سم����و اأمير البالد ال�سيخ ن����واف االأحمد الجابر 

ال�سب����اح حفظه اهلل ورعاه الذي تقلد مقالي����د الحكم بعد وفاة ال�سيخ الراحل �سباح االأحمد الجابر 

ال�سب����اح رحم����ه اهلل الذي قاد �سفين����ة الكويت اإلى بر االأمان بالرغم م����ن تالطم االأمواج من حولها 

وتزاح����م االأح����داث اإال اأنه وبحكمته وحنكته ق����اد الكويت وبنى مجدها ورفع علمه����ا بين االأمم حتى 

ت�سل����م من بعده �سمو االأمير ال�سيخ نواف االأحمد الجاب����ر ال�سباح حفظه اهلل ورعاه ليكمل الم�سيرة 

وتبقى الكويت عالية ت�سير في خطى ثابتة نحو المزيد من االزدهار والرقي والتقدم، يوؤازره في حمل 

اأمانتها �سمو ولي العهد ال�سيخ م�سعل االأحمد الجابر ال�سباح حفظه اهلل ورعاه.

واأطلق����ت وزارة االإعالم ه����ذا العام االحتفاالت تحت �سع����ار لل�سالم وطن للتعبير ع����ن الكويت التي 

كانت وال زالت و�ستبقى وطٌن لل�سالم للدور الذي تتبناه الكويت في جميع المحافل الدولية من خالل 

دعمها مواطن تاأمين ال�سالم في جميع اأنحاء العالم.

اأه����اًل ب�سهر فبراير �سهر اال�ستقالل والتحرير ال�سهر الذي تتو�سح فيه الكويت بعلمها وتتزين ب�سور 

حكامها ليجدد به ال�سعب عهد الوفاء والوالء الأ�سرة اآل ال�سباح الكرام.
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                 تحت شعار للسالم وطن  

 الكويت تحتفل بعيدي االستقالل والتحرير 
في 25 و 26 من شهر فبراير في كل عام 

و�س���ط اأج���واء احتفالي���ة، تحي���ي دول���ة الكوي���ت الذكرى 

ال�ستين ال�ستقاللها، والثالثين على التحرير، وفي ظل ما 

ت�سه���ده البالد من قفزات تنموي���ة واإنجازات في مختلف 

المجاالت. 

اإحياء الذكرى، ال�ستي���ن ، الموافق 25 فبراير، ياأتي هذا 

العام وباأجواء احتفالية بعدما  تم وقف االحتفال باالأعياد 

الوطنية ال�سعبي���ة ب�سبب فيرو�س كورون���ا الم�ستجد حتى 

اإ�سعار اآخر العام الما�سي على اإثر قرار �سدر عن مجل�س 

الوزراء بهذا الخ�سو�س . 

وتاأتي ذكرى اال�ستق���الل والتحرير بهذا العام في مرحلة 

ت�سهد فيها الكويت قفزات تنموية ونه�سة �ساملة، تم�سي 

به���ا قدمًا نح���و التقدم واالزده���ار في ظل قي���ادة ال�سيخ 

ن���واف  االأحمد الجابر ال�سباح اأمي���ر دولة الكويت الذي 

تول���ى م�سند االإم���ارة خلفًا لالأمير الراح���ل ال�سيخ �سباح 

االحمد الجابر ال�سباح رحمه اهلل .

وكما تحتف���ل الكويت في 25 فبراير م���ن كل عام بعيدها 

الوطني، وهو ذكرى ا�ستقاللها من اال�ستعمار البريطاني 

قب���ل 60 عام���ًا،  تحتفي بعي���د التحري���ر بمنا�سبة ذكرى 

تحريرها يوم 26 فبراير 1991.

لل�سالم وطن

وم���ن جانب���ه اأعلن وزير االإع���الم ووزير الدول���ة ل�سوؤون 

ال�سباب رئي����س اللجنة الدائمة لالحتف���ال بالمنا�سبات 

واالأعي���اد الوطنية عبدالرحمن المطيري اإن االحتفاالت 

الوطنية هذا العام بالعيد الوطني ال� 60 والذكرى ال� 30 

للتحري���ر �ستنطلق ر�سميا  تحت �سع���ار )لل�سالم وطن( 

مع الحفاظ على اال�ستراطات واالحترازات ال�سحية.

وق���ال المطي���ري  اإن االحتف���االت الوطني���ة ه���ذا العام  

ت�ستمر حت���ى 31 مار�س المقبل لها طاب���ع خا�س ومميز 

الأنها تق���ام للمرة االأول���ى بالعهد الميم���ون للبالد تحت 

قي���ادة �سم���و اأميرالبالد ال�سي���خ نواف االأحم���د الجابر 

ال�سباح و�سمو ولي العه���د ال�سيخ م�سعل االأحمد الجابر 

ال�سباح حفظهما اهلل ورعاهما.

وان كان التاري���خ الحقيق���ي ال�ستق���الل الكوي���ت ف���ي 19 
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يونيو ع���ام 1961 في عهد االأمير الراح���ل ال�سيخ عبداهلل 

ال�سال���م ال�سب���اح، لكن في ع���ام 1963 تق���رر تغيير ذلك 

اليوم واأ�سبحت الكويت تحتفل بعيد ا�ستقاللها في يوم 25 

فبراير الذي ي�سادف ذكرى جلو�س االأمير الراحل عبداهلل 

ال�سال���م ال�سباح تكريمًا له ول���دوره الم�سهود في ا�ستقالل 

الكويت وتكري�س ديمقراطيتها، ومنذ ذلك الحين والكويت 

تحتفل بعيد ا�ستقاللها في 25 فبرايرمن كل عام.

ومنذ فجر اال�ستقالل حتى الي���وم، اأنجزت الكويت الكثير 

عل���ى طريق النه�سة ال�ساملة، �سواء عل���ى �سعيد ال�سيا�سة 

الخارجية اأو الداخلية.

اإنجازات تنموية عمالقة

لع���ل ه���ذه االإنج���ازات تاأتي تنفي���ذًا لتطلع���ات اأمير دولك 

الكوي���ت ال�سيخ نواف االأحمد الجاب���ر ال�سباح حفظه اهلل 

ورع���اه وتحقيق روؤيتها )كويت جديدة 2035( الرامية اإلى 

تحويل البالد لمركز مالي وتجاري اإقليمي ودولي، وت�سريع 

عجل���ة االقت�س���اد وتعزي���ز دور القطاع الخا����س في دعم 

التنمي���ة االقت�سادية، وتحقي���ق الهدف المن�س���ود للقيادة 

ال�سيا�سية باأن تعود الكويت كما كانت “درة الخليج”.

ومن اأحدث تلك االإنجازات افتتاح متحف )ق�سر ال�سالم( 

ال���ذي يعد من اأه���م ال�س���روح التاريخي���ة والمعمارية في 

الكوي���ت، اإذ يع���ود تاريخ���ه اإل���ى بداي���ة �ستيني���ات القرن 

الما�س���ي، وذل���ك 29 اأبريل م���ن العام الما�س���ي، وافتتاح 

ج�س���ر ال�سيخ جابر االأحمد ال�سباح ال���ذي يعد رابع اأطول 

ج�سر بحري في العالم بطول 900ر49 كم، ويربط الكويت 

العا�سم���ة بمدين���ة ال�سبي���ة )مدينة الحري���ر الجديدة(، 

وافتت���اح مركز )�سل���وى �سباح االأحم���د ال�سباح( للخاليا 

الجذعية الذي يعد االأول في منطقة الخليج.

قائد للعمل الإن�ساني

على ال�سعيد الخارجي، �سعت الكويت منذ ا�ستقاللها اإلى 

انته���اج �سيا�سة خارجية معتدل���ة ومتوازنة اآخذة باالنفتاح 

والتوا�سل طريقًا وباالإيمان بال�سداقة وال�سالم مبداأ.

وحر�س���ت الكوي���ت اأي�س���ًا من���ذ ا�ستقالله���ا عل���ى تقديم 

الم�ساع���دات االإن�ساني���ة، ورف���ع الظلم ع���ن ذوي الحاجة، 

حت���ى ب���ات العم���ل االإن�ساني �سمة م���ن �سماته���ا، وتم منح 

اأمي���ر الكويت لقب )قائد للعم���ل االإن�ساني( من قبل االأمم 

المتحدة في �سبتمبر/اأيلول 2014.

ونجح���ت الكويت ومن خ���الل ع�سويتها غي���ر الدائمة في 

مجل����س االأم���ن )2018-2019( في اإ�س���دار عدة قرارات 

تحم���ل طابع���ًا اإن�سانيًا بامتي���از تدعو اإل���ى تخفيف معاناة 

خا�س���ة  المحتاجي���ن؛  واإغاث���ة  والالجئي���ن  المنكوبي���ن 

االأ�سق���اء ال�سوريي���ن واليمنيي���ن واآخره���ا الق���رار االأممي 

ح���ول المفقودين في النزاعات الم�سلحة، الذي تقدمت به 

الكويت منفردة واأقره مجل�س االأمن باالإجماع .

وي�سهم ه���ذا القرار المهم ب�سد ثغرة ف���ي القانون الدولي 

والقرارات الدولية الخا�سة بم�سوؤوليات الدول والمنظمات 

تجاه المفقودين في النزاعات الم�سلحة. 
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وج���اء م�سروع الق���رار بمب���ادرة نابعة من معان���اة الكويت 

بفقدان اأبنائها اأثناء االحتالل العراقي عام 1990، واإيمانًا 

منه���ا ب�سرورة مواجهة التحدي���ات الناجمة عن النزاعات 

الم�سلحة وتداعياتها ال�سلبية على المدنيين.

وف���ي 19 يوني���و/ حزي���ران 1961، اأعل���ن ال�سي���خ عبداهلل 

ال�سالم انتهاء معاهدة الحماية البريطانية من خالل توقيع 

وثيقة ا�ستقالل البالد مع المندوب ال�سامي البريطاني في 

الخليج العرب���ي ال�سير جورج ميدلت���ن، نيابة عن الحكومة 

البريطانية.

وعق���ب التوقيع وجه ال�سي���خ عبداهلل ال�سال���م كلمة لل�سعب 

الكويتي، قال فيها: “�سعبي العزيز.. اإخواني واأوالدي.. في 

ه���ذا اليوم االأغر من اأيام وطننا المحبوب.. في هذا اليوم 

ال���ذي ننتق���ل فيه من مرحل���ة اإلى مرحلة اأخ���رى.. ونطوي 

م���ع انبالج �سبحه �سفحة من الما�س���ي بكل ما تحمله وما 

انط���وت عليه لنفتح �سفحة جديدة تتمثل في هذه االتفاقية 

الت���ي نالت بموجبه���ا الكوي���ت ا�ستقاللها الت���ام و�سيادتها 

الكاملة”.

و�سهد ع���ام اال�ستقالل �سدور مر�سوم اأمي���ري ب�ساأن العلم 

الكويت���ي، وه���و اأول علم يرفع بعد اال�ستق���الل، وتم تحديد 

�سكل���ه واألوانه، وجاءت الخط���وة التالية عق���ب اال�ستقالل 

بتقدي���م الكويت طلب���ًا لالن�سمام لجامعة ال���دول العربية، 

وتم قبول ع�سويتها في 16 يوليو 1961.

و�سه���دت ال�سن���وات الت���ي اأعقب���ت اال�ستق���الل العديد من 

االإنج���ازات، فعل���ى ال�سعي���د الدبلوما�سي ج���اءت الخطوة 

االأولى باإن�ساء وزارة الخارجية، اإذ �سدر مر�سوم اأميري في 

19 اأغ�سط�س 1961 يق�سي باإن�ساء دائرة للخارجية تخت�س 

دون غيرها بالقيام بال�سوؤون الخارجية للدولة.

وبعده���ا باأيام، وتحديدًا ف���ي 26 اأغ�سط�س �س���در مر�سوم 

اأمي���ري في �س���اأن اإج���راء انتخاب���ات للمجل����س التاأ�سي�سي 

تحقيق���ًا لرغبة ال�سيخ عبداهلل ال�سال���م باإقامة نظام حكم 

قائ���م على اأ�س����س وا�سحة ومتين���ة واإ�سدار د�ست���ور ي�ستند 

اإلى المب���ادئ الديمقراطية؛ حيث اأنجز المجل�س المنتخب 

م�س���روع الد�ستور ال���ذي يتكون من 183 م���ادة خالل ت�سعة 

اأ�سهر.

وات�س���م د�ست���ور الكويت ب���روح التطور التي تعط���ي لل�سعب 

الحل���ول الديمقراطية لالنطالق في درب النه�سة والتقدم 

واالزدهار، الذي مك���ن البالد من انتهاج حياة ديمقراطية 

�سليم���ة م�ستمدة من د�ستورها المتكامل، الذي اأقر من قبل 

مجل�س تاأ�سي�سي منتخب.
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ثم في عام 1963 �سدر مر�س���وم بدمج العيد الوطني بعيد 

الجلو�س، وهو ذكرى ت�سل���م ال�سيخ عبداهلل ال�سالم مقاليد 

الحكم في البالد، التي ت�سادف في 25 فبراير/�سباط من 

كل عام.

وعل���ى الم�ستوى الدولي بداأ مجل�س االأمن الدولي النظر في 

طل���ب الكويت االن�سمام اإل���ى منظمة االأم���م المتحدة بعد 

ا�ستقاللها، اإلى اأن نالت ع�سويتها في 14 مايو/اأيار 1963.

و�س���ارت الكويت بخطى ثابتة تجاه النظام العالمي الجديد 

وال�سرعية الدولي���ة برف�س العدوان وحماية حقوق االإن�سان 

والمحافظة على خ�سو�سية الدول وعدم التدخل في �سوؤون 

الدول االأخرى، كما اآمنت بدور االأمم المتحدة في الحفاظ 

على االأمن وال�سالم الدوليين.

وا�ست�ساف���ت الكويت ع���ددًا من الموؤتم���رات الدولية لدعم 

الالجئي���ن والمنكوبي���ن، كما �سارك اأمي���ر الكويت الراحل 

ال�سي���خ �سباح االأحمد رحمه اهلل ف���ي موؤتمرات عدة لدعم 

الق�سي���ة الفل�سطينية ونزع فتي���ل االأزمات في المنطقة، ما 

ي�س���كل دلياًل وا�سح���ًا على ا�ستم���رار النه���ج القديم الذي 

اأ�س�ست عليه الدولة.

ومن���ذ فج���ر اال�ستق���الل وعل���ى م���دى 60 عام���ًا، اأنج���زت 

الكوي���ت الكثير على طريق النه�سة ال�ساملة بتعاون اأبنائها 

والتفافهم حول القيادة الحكيمة الأمير البالد ال�سيخ �سباح 

االأحمد، و�سط جهود كبيرة نحو تحقيق غد م�سرق الأبنائها.

وف���ي ظل تل���ك االإنجازات ف���ي مختلف المج���االت، تحتفل 

الكوي���ت ه���ذه االأي���ام باأعياده���ا الوطني���ة؛ حي���ث اكت�ست 

واجه���ات المباني والمراف���ق الحكومية الر�سمي���ة الكويتية 

بعلم دول���ة الكويت والرموز الوطني���ة وبت�سميمات مختلفة 

وباأ�سواء الزينة والت�سميمات االحتفالية البهيجة، م�سكلة 

لوحة فني���ة جميلة من�سقة وزاهية لت�سف���ي نورًا وفرحة في 

قلوب الجميع.

وفيم���ا يحتفل الكويتي���ون باأعيادهم الوطني���ة، ي�ستذكرون 

محط���ات مهمة ف���ي تاريخ بالده���م، فلم يك���ن 19 يونيو/

حزي���ران 1961 يومًا عاديًا في حياة اأه���ل الكويت، عندما 

تم توقي���ع وثيقة ا�ستقالل الب���الد واإلغ���اء اتفاقية الحماية 

م���ع حكومة بريطاني���ا، اإذ مثل هذا الي���وم انطالقة خالقة 

في عمر الدولة، وتحول���ت اإلى )درة الخليج( بف�سل جهود 

حكامها وتالحم �سعبها حول قيادتهم.

وكان االأمير الراحل ال�سيخ عبداهلل ال�سالم ال�سباح اأدرك 

اأن اتفاقي���ة 23 يناي���ر/1899 الت���ي وّقعه���ا ال�سي���خ مبارك 

ال�سب���اح مع بريطانيا في ذل���ك الوقت لحماية الكويت من 

االأطماع الخارجية لم تعد �سالحة.  
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ك�س���ف وزير ال�سوؤون االجتماعية وزير االأوقاف وال�سوؤون 

االإ�سالمي���ة عي�سى الكندري، اأن���ه لم يتم تعيين اأحد من 

اأبن���اء الكويتيات ف���ي وزارة االأوقاف من���ذ تاريخ �سدور 

المر�س���وم 17/2017 ف���ي �ساأن من���ح االأف�سلي���ة الأبناء 

الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وذلك لوجود كويتيين 

م�سجلي���ن لدى ديوان الخدمة المدنية في التخ�س�سات 

المطلوبة.

وق���ال الكن���دري، ف���ي رد عل���ى �س���وؤال للنائ���ب اأ�سام���ة 

ال�ساهي���ن، في �س���اأن االآلية التي تتبعه���ا وزارة االأوقاف 

ف���ي تعيين اأبناء الكويتيات، »اإن االآلية المتبعة في تعيين 

اأبناء الكويتيات لدى وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية، 

تتمثل ف���ي ح�س���ر التخ�س�س���ات المطلوب���ة ومخاطبة 

ديوان الخدمة المدنية للح�سول على موافقته الم�سبقة 

في �ساأن تعيي���ن اأبناء الكويتيات، وبالفعل قامت الوزارة 

بمخاطب���ة ديوان الخدمة المدني���ة، نحو تعيين عدد من 

اأبن���اء الكويتيات ف���ي بع�س التخ�س�سات ل���دى الوزارة 

وقد جاء رد دي���وان الخدمة المدني���ة بالرف�س ا�ستنادًا 

اإلى وجود كويتيين م�سجلين لدى ديوان الخدمة المدنية 

في التخ�س�سات المطلوبة.

وفي �ساأن الجه���ات التابعة )بيت الزكاة، االأمانة العامة 

لالأوق���اف، الهيئة العامة للعناية بطباعة القراآن الكريم 

وال�سنة النبوية ون�سر علومهما(، بّين الكندري اأنه لم يتم 

تعيي���ن اأحد من اأبناء الكويتي���ات في الجهات التابعة لنا 

من���ذ تاريخ �سدور المر�سوم الم�سار اإليه لوجود كويتيين 

م�سجلي���ن لدى ديوان الخدمة المدنية في التخ�س�سات 

المطلوبة، كما اأن الجهات التابعة ملتزمة بتعميم ديوان 

الخدم���ة المدني���ة في �س���اأن منح االأف�سلية ف���ي التعيين 

لالأبناء غير الكويتيين من اأم كويتية.

لوجود مواطنين مسجلين لدى »ديوان الخدمة« بالتخصصات المطلوبة

الكندري: لم نوّظف أيًا من »أبناء الكويتيات« 
في وزارة األوقاف... منذ 3 سنوات

زير
لو

ر ا
خبا

ا
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بمناس�بة صدور المرس�وم األميري بالتجديد له 
وكياًل لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

تتق�دم أس�رة وزارة األوق�اف والش�ؤون اإلس�المية 
بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى وكيل الوزارة

المهندس/فريد أسد عمادي
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وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية المهندس فريد عمادي:

98% نسبة انجاز وزارة األوقاف لخطتها االستراتيجية

ق���ال وكيل وزارة االأوقاف وال�سئ���ون االإ�سالمية المهند�س 

فري���د عمادي خ���الل لق���اء تلفزيون���ي ان وزارة االأوقاف 

وال�سئ���ون االإ�سالمي���ة تمي���زت ع���ن الكثير م���ن الجهات 

االأخ���رى م���ن خ���الل و�س���ع خط���ه ا�ستراتيجي���ة دقيق���ة 

حملت روؤية طموحة تمثلت ف���ي الريادة عالميًا في العمل 

االإ�سالم���ي حتى كانت اال�ستراتيجي���ة بمثابة القائد الآلية 

العم���ل والبرام���ج والخطط ف���ي جميع قطاع���ات الوزارة 

الت���ي ت�سعى م���ن خالله���ا اإلى تحقي���ق غاي���ات واأهداف 

اال�ستراتيجية.

واأ�س���اف عم���ادي اأن: �سه���ادة االأمانة العام���ة للتخطيط 

اأك���دت اأن وزارة االأوق���اف وال�سئون االإ�سالمي���ة من اأكثر 

الجه���ات الحكومية تميزًا بعدما و�سلت ن�سبة االإنجاز في 

الوزارة اإلى %98. 

واأو�سح عمادي اأن الو�سطية ونبذ العنف والتطرف كانت 

اأحد االأهداف الرئي�سية في خطتنا اال�ستراتيجية وبف�سل 

اهلل �سبحان���ه وتعالى ا�ستطعنا من خالل خم�سة قطاعات 

توجيهية عملت جميعها في تحقيق هذا الهدف الرئي�سي، 

فهن���اك قطاع الم�ساجد وقطاع الدرا�سات  وقطاع االإفتاء 

وقطاع الثقافة وقطاع االإعالم والعالقات الخارجية فهذه 

القطاعات اإ�ستطاعت تعزيز مفاهيم الو�سطية باالإ�سافة 

اإل���ى دور مرك���ز تعزيز الو�سطي���ة كونه���ا االإدارة المعنية 

ب�س���كل خا�س في برام���ج الو�سطية من خالل التن�سيق مع 

الوزارات االأخرى والمرتبطة م���ع وزارة االأوقاف في اآلية 

عم���ل اللجنة العليا لتعزي���ز الو�سطية والت���ي ت�سم وزارة 

االأوقاف والتربية والداخلية وال�سئون واالإعالم وال�سباب. 

واأ�سار عم���ادي اإلى اأن فيرو�س كورون���ا كان تحدي جديد 

واجهته جمي���ع موؤ�س�سات الدولة وقط���اع الدرا�سات كونه 

من اأكب���ر قطاعات الوزارة الأنه يق���دم خدماته الأكثر من 

85 األ���ف دار�س ف���ي مراكز دور الق���راآن ومراكز االأترجة 

وال�س���راج المنير وحلقات تحفيظ الق���راآن الكريم  ولكن 

يل
وك

 ال
بار

اخ
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خ���الل جائح���ة فيرو����س كورون���ا قام���ت ال���وزارة بتفعيل 

التوا�س���ل االإلكترون���ي م���ع الدار�سي���ن وا�ستغ���الل اأوقات 

ال�سب���اب فيم���ا ينفعه���م م���ن خ���الل ع���ودة المحفظي���ن 

والمحفظ���ات اإل���ى العم���ل اأون الي���ن ناهيك ع���ن تنظيم 

م�سابق���ات حف���ظ الق���راآن الكري���م بالتعاون م���ع االأمانة 

العام���ة لالأوق���اف وتقديم الجوائز الأكثر م���ن 240 فائزًا 

وبم�ساركة اأكثر من 4 اآالف مت�سابق . 

من�سة تعليمية

وقال عمادي كان اأمام وزارة االأوقاف وال�سئون االإ�سالمية 

تحدي كبير خالل فترة ال�سيف بين قرار مجل�س الوزراء 

الموق���ر واآلية ع���ودة الدرا�سة اإلى مراك���ز وزارة االأوقاف 

بعدم���ا تعذر عودتها ب�سكل مبا�سر مما دفع الوزارة للعمل 

بو�س���ع اآلية لع���ودة الدار�س���ة اأون الين والتعلي���م عن بعد 

وذلك من خالل اإن�ساء من�سة تعليميه تم تدريب اأكثر من 

3 اآالف معل���م ومعلمه من خاللها  باالإ�سافة اإلى م�سرفي 

ووكالء ال���دور والطلب���ة الدار�سين على كيفي���ة ا�ستخدام 

المن�س���ة التعليمية وذلك من خالل اأكث���ر من 150 دورة 

تدريبي���ة لجمي���ع هذه الفئ���ات ا�ستعدادًا للع���ام الدرا�سي 

وبالفع���ل تجربتنا في رم�س���ان بالتعليم عن بعد �ساعدتنا 

كثي���رًا في االنطالق مع بداية العام الدرا�سي دون م�ساكل 

بعدم���ا انهينا الف�سل االأول وال���ذى انتهى باختبارات اأون 

الي���ن ناهيك عن اإقام���ة الملتق���ى التعليم���ي االفترا�سي 

االأول من داخل وخ���ارج الكويت والذي خرج بالعديد من 

التو�سيات التي تناولت التعليم عن ُبعد.

واأ�س���ار عم���ادي اإل���ى اأن النزاهة ومكافح���ة الف�ساد قيمة 

عظيمة دع���ا اإليها االإ�س���الم واأكد عليها الق���راآن وال�سنة 

النبوية ولهذا حر�سنا على تعزيز قيمة النزاهة ومحاربة 

الف�س���اد ف���ي المجتمع الكويت���ي ول���وزارة االأوقاف ق�سب 

ال�سب���ق كونها اأول جهة حكومية وقع���ت بروتوكول التعاون 

مع الهيئة العامة لمكافحة الف�ساد »نزاهة« لن�سر مفاهيم 

النزاهة ومحاربة الف�ساد. 

برامج توعوية

وتاب���ع عمادي وله���ذا و�سعت الوزارة برام���ج توعوية من 

خ���الل الخطب والدرو�س والمحا�س���رات لتعزيز مفاهيم 

النزاهة ومحاربة الف�ساد.

 

وم���ن جهة اأخ���رى اأكد عمادي عل���ى تعزي���ز وتفعيل دور 

الجه���ات الرقابي���ة داخ���ل ال���وزارة كدي���وان المحا�سبة 

85 ألف دارس في مراكز 
قطاع الدراسات

األوقاف نظمت 150 
دورة تدريبية للعاملين 

في مراكز القرآن 
للتدريب على التعليم 

االلكتروني
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والرقابة المالية وديوان الخدمة المدنية وتعظيم دورها 

الأن ه���ذه الجهات الرقابية هي عيوننا ف���ي الوزارة الأنها 

ت�ساعدنا على ك�سف مواطن الخلل لتقويمه ومعالجته. 

وبين عمادي اأن وزارة االأوقاف تفتتح في كل عام   

ما يقارب 70 م�سج���دًا جديدًا مما ي�ستدعي حاجتها اإلى 

ما ال يقل ع���ن 140 اإمام وموؤذن ولهذا نحاول ا�ستقطاب 

الكف���اءات الوطني���ة وتكوي���ت هذه الوظائ���ف هدف لدى 

ال���وزارة واإن كنا نواجه اإ�سكالية في قلة اأعداد الكويتيين 

المتقدمين لهذه الوظيف���ة اإذا ما قارناها مع احتياجات 

الوزارة كما ت���م تعيين عدد من فئة البدون، بالتعاون مع 

جه���از معالج���ة اأو�ساع المقيمي���ن ب�سورة غي���ر قانونية 

�سريطة اجتياز االختبارات. 

وق���ال عم���ادي اأن وزارة االأوق���اف ب�س���دد االنته���اء من 

اإج���راءات تعيي���ن 230 اإمام وم���وؤذن و�ستليه���ا مجموعة 

اأخ���رى قد ي�سل عددهم اإلى 140 اإمام وموؤذن مما يعني 

اإجمالي الذي���ن �سيبا�سرون اأعمالهم في االإمامة واالأذان 

بحدود 370 كويتيًا.

مقترح نيابي

واأ�س���اف عمادي اأن وزارة االأوقاف توؤيد المقترح النيابي 

الذي تقدم به خم�سة اأع�س���اء لمنح مكافاأة مالية لالأئمة 

والخطب���اء والموؤذني���ن الأنن���ا �سب���ق واأن خاطبن���ا ديوان 

الخدم���ة المدنية قبل 4 �سنوات لو�سع كادر خا�س لالأئمة 

الأن الك���وادر الوطني���ة تتج���ه اإلى التعلي���م وذلك ب�سبب 

وج���ود كادر خا����س ومج���زي وم�س���اواة الحواف���ز بي���ن 

المعلمين واالأئمة والخطباء ف���اإذا وجد ال�ساب الكويتي 

حوافز مالية �سيتجه اإلى الوظائف الدينية.

واأو�س���ح عمادي اأن لدينا ما يق���ارب 50 األف خطبة في 

ال�سنة تقام فيما يزيد عن األف م�سجد موزعه على جميع 

محافظات الكويت ال�س���ت وبالتالي هناك اأعداد كبيرة 

تح�سر هذه الخطب مما يعني اأهمية دورها التوجيهي.

���ن عم���ادي: اأن تنمي���ة العن�س���ر الب�سري م���ن اأولى  وَبيَّ

اهتمامات اال�ستراتيجية مما جعل الموظفين يتزاحمون 

عل���ى ال���دورات التدريبي���ة خا�س���ة الموظفي���ن الج���دد 

والمهند�سين واالأئم���ة والخطباء والمعلمين وكما عملنا 

برنامج الإعداد قيادات ال�سف الثاني وهو الذي يتم من 

خالل���ه تاأهيل قيادات في ال���وزارة حتى اأ�سبح التدريب 
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قيم���ة را�سخة في ال���وزارة باالإ�سافة اإلى تقديم العديد من الحوافز التي اأدت اإلى 

تطوي���ر العن�سر الب�سري كجائزة االإدارة المتميزة وجائ���زة الوظائف االإ�سراقية 

مما خلق تناف�سًا بين الجميع وبالتالي زادت من جودة العمل. 

وقال عمادي: اأن الع���ام الما�سي توقف الحج ب�سبب اأو�ساع فيرو�س كورونا ونحن 

االأن عل���ى توا�س���ل مع االأخوة ف���ي وزارة الحج في المملكة العربي���ة ال�سعودية واإن 

كان���ت هناك عدة اأفكار اإال اأنها لم تعلن حتى االآن عن الحج القادم فربما اأن يتم 

تخفي����س اأعداد الحجاج اأو تطبيق االحترازات ب�سكل اأكبر واتوقع هناك ترتيبات 

ف���ي المملكة العربية ال�سعودية بوقت مبكر ا�ستع���دادًا لمو�سم الحج القادم ولهذا 

فاإننا نناق�س جميع ال�سيناريوهات ون�سع المقترحات في اجتماعات اللجنة العليا 

للحج والعمرة بالتعاون مع اأ�سحاب حمالت الحج الكويتية لترتيب اأو�ساع الحجاج 

في المو�سم القادم .

و�سول التطعيمات

واأ�س���اف عمادي اأن التن�سيق بي���ن وزارة االأوقاف ووزارة ال�سحة مبا�سر وم�ستمر 

فاإغالق الم�ساجد الذي كان من بداية اأزمة كورونا وب�سبب الظروف ال�سحية في 

تل���ك الفترة وبعدها بداأنا اإعادة افتتاحها ب�س���كل تدريجي مرة اأخرى مع مراعاة 

�سحة و�سالمة جمهور الم�سلين، لذلك اأت�سور اأن الم�ساجد اأ�سبحت قادرة على 

التاأقلم مع اأي اأزمة قادمة لكن مع و�سول التطعيمات ن�ساأل اهلل عز وجل اأن تنتهي 

هذه االأزمة وتعود الم�ساجد كما كانت. 

المنصة التعليمية 
سبيل وزارة األوقاف 

الستمرار عمل 
مراكزها خالل 

“كورونا”

»وزارة األوقاف« 
أول جهة حكومية 
وقعت بروتوكول 

تعاون مع نزاهة

»األوقاف« تفتتح 
70 مسجدًا جديدًا 

في كل عام
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ك�س���ف وكي���ل وزارة االأوقاف وال�س���وؤون االإ�سالمية م. فريد اأ�سد عم���ادي، اأن 230 متقدما م���ن المواطنين الكويتي��ي�ن 

اجت���ازوا االختب���ارات التحريري��ة وال�سفوي��ة والمقابالت ال�سخ�سية وجاه����زون للتعيين بوظائف اإمام وموؤذن بوزارة 

االأوقاف.

وق���ال الوكي���ل عم���ادي ان وزارة االأوقاف ال تاألوا جه���دا في دعم الكف���اءات الوطنية وفتح المج���ال لتعيينهم بمختلف 

قطاعات الوزارة خا�سة بوظيفة االإمامة والموؤذن التي تعتبر من اأ�سرف المهن.

واأو�س���ح عمادي اأن وزارة االأوقاف تنتظر الميزانية م���ن االأمانة العامة لالأوقاف للبدء في اإجراءات تعيين المواطنين 

المجازي���ن بتلك الوظائف، م�سيدا في هذا االإطار ب���دور االأمانة العامة لالأوقاف وما توفره من دعم لخدمة بيوت اهلل 

والقائمين عليها.

       عمادي : 230 كويتيًا جاهزون للتعيين 
في اإلمامة والمؤذن
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ك�س���ف وكي���ل وزارة االأوقاف وال�س���وؤون االإ�سالمي���ة رئي����س 

عم���ادي اأن  م. فري���د  والعم���رة  للح���ج  العلي���ا  اللجن���ة 

اللجن���ة اجتمع���ت قب���ل اأي���ام لمناق�س���ة الالئح���ة التنفيذية 

.2015 ل�سن���ة   1 برق���م  �س���در  ال���ذي  الح���ج   لقان���ون 

واأ�س���ار عمادي اإل���ى اأن القان���ون �سدرت الئحت���ه التنفيذية 

ف���ي حينه، ونتيج���ة مقترح���ات قدم���ت للجنة العلي���ا للحج 

وال���ذي  التنفيذي���ة  الالئح���ة  تعدي���ل  ارتاأين���ا  والعم���رة 

 ي�س���ب ف���ي تطوي���ر الح���ج م���ن الكوي���ت وتنظي���م اآليات���ه.

واأع���رب ع���ن اأمل���ه ف���ي اأن ت�س���در الالئح���ة بق���رار وزاري 

 قريب���ًا لتطور عمل حم���الت الحج و�س���ركات ت�سيير العمرة.

واأعل���ن اأن بع����س التعدي���الت الجدي���دة ت�سم���ح بال�سراك���ة 

بي���ن اأ�سح���اب حم���الت الح���ج بحي���ث يتم دم���ج 4 حمالت 

وذل���ك  والعم���رة  للح���ج  �سرك���ة  ف���ي  اأق�س���ى  بح���د  ح���ج 

لم���ن يرغ���ب منه���م ف���ي ذل���ك وك�س���ف اأن هن���اك ترتيب���ًا 

 كام���اًل بي���ن وزارت���ي االأوق���اف والتج���ارة ف���ي ه���ذا االأمر.

واأك���د عم���ادي اأن جمي���ع ال�س���ركات والموؤ�س�س���ات ت�سررت 

م���ن اأزم���ة كورون���ا ولي�س حم���الت الحج فقط م�س���ددًا على 

 اأن ال���وزارة لي�س���ت معني���ة بالتعوي����س له���ذه المطالب���ات.

وق���ال عم���ادي »ال اأح���د يع���رف حت���ى االآن م���ا ه���ي �سورة 

ف���ي  المعنيي���ن  م���ع  توا�س���ل  وهن���اك  الق���ادم،  الح���ج 

 المملك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة واالأخ���وة ف���ي حم���الت الحج.

واأو�سح عمادي اأن ال�سلط���ات ال�سعودية قد تخف�س االأعداد 

ه���ذا العام وتتخذ بع�س االحترازات الم�سددة، وكلها التزال 

مجرد مقترحات ن�سمعها وال نعرف مدى تطبيقها من عدمه، 

 ونح���ن ننتظ���ر توج���ه ال�سلط���ات ال�سعودية في ه���ذا االمر.

الأح���د  ي�سم���ح  ل���ن  اأن���ه  »اعتق���د  عم���ادي  وق���ال 

واأخ���ذ  مطعم���ًا  يك���ون  ان  دون  الح���ج  اإل���ى  بالذه���اب 

كورون���ا. �س���د  الدول���ة  م���ن  المعتم���دة   اللقاح���ات 

وختم وكيل وزارة االوقاف ت�سريحاته بالتاأكيد على اأن هناك 

توا�ساًل م�ستم���رًا مع االأخوة في المملك���ة العربية ال�سعودية 

لمعرفة ما تو�سلت اإلي���ه حتى ترتب حمالت الحج اأو�ساعها 

ا�ستعدادُا لمو�سم الحج هذا العام باإذن اهلل تعالى.

أكد أن هناك تنسيقًا كاماًل مع وزارة التجارة في هذا الشأن

عمادي: تعديالت جديدة تسمح باندماج 4 حمالت 
حج بحد أقصى لتأسيس شركة للحج
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 اأعل���ن وكي���ل ال���وزارة الم�ساع���د لقط���اع 

ال�سئون الثقافي���ة بوزارة االأوقاف وال�سئون 

االإ�سالمية المهند�س بدر تركي العتيبي عن 

خطة القطاع للعام 2021 وتحقيق اأهدافه 

الثقافي���ة  الهوي���ة  بتعزي���ز  اال�ستراتيجي���ة 

واالإ�سالمي���ة والعربي���ة، حي���ث ت���م تجهيز 

الثقافي���ة  والفعالي���ات  االأن�سط���ة  واإع���داد 

الخا�س���ة بن�س���ر وتاأ�سيل الهوي���ة الثقافية 

االإ�سالمية والعربية ون�سر وتعزيز الو�سطية 

التوا�س���ل  و�سم���ان  الفك���ري  واالعت���دال 

لتحقيق التنمية االأ�سرية والمجتمعية.

 واأكد العتيبي اأن القطاع يقوم بتقديم خدماته للجمهور باإداراته 

التابع���ة وهي اإدارة الثقافة االإ�سالمي���ة، واإدارة التنمية االأ�سرية 

واإدارة التاأهيل والتقويم، واإدارة الم�سجد الكبير، ومكتب التوجيه 

المجتمع���ي، وهي حري�سة عل���ى التوا�سل مع اأفراد المجتمع في 

المرحل���ة المقبل���ة في ظل ما �سه���ده العالم م���ن جائحة كورونا 

وتطبيق االإجراءات االحترازي���ة، من خالل القيام بدور القطاع 

التوجيهي في المجتمع من خالل ا�ستخدام االأنظمة االإلكترونية 

وبرامج التوا�سل عن بعد مع الجمهور.

 

واأ�س���اف العتيبي ب���اأن المرحلة الحالية والقادم���ة ووفقًا لخطة 

القط���اع فاإنه �سيتم مراجع���ة الكتب والم�سنف���ات الفنية ون�سر 

المحت���وى الثقافي من خالل البوابة االإ�سالمي���ة للوزارة واإتاحة 

الأكب���ر عدد م���ن الجمه���ور باال�ستفادة من االإ�س���دارات وتقديم 

الفال�سات التوعوية والمحا�سرات بنظام االون الين بالتعاون مع 

ال�سركاء، كما للقطاع م�سئولية تجاه االأ�سرة والمجتمع وتحقيقا 

لروؤي���ة ور�سال���ة وزارة االأوق���اف وال�سئ���ون االإ�سالمي���ة ومواكبة 

لتط���ورات المجتمع فاإن القطاع يعمل على توعية الفرد واالأ�سرة 

والوق���وف عل���ى الم�س���كالت والظواه���ر االجتماعي���ة لتقييمه���ا 

واإيج���اد الحل���ول واالقتراح���ات المنا�سبة 

�ست�سه���د  القادم���ة  فالمرحل���ة  لحله���ا، 

العدي���د م���ن البرام���ج والفعالي���ات ومنها 

برام���ج:- برنام���ج �سع���ادة اأ�س���رة، ملتقى 

ومعر�س “م�ستقبل���ي بين يدي”، وبرنامج 

“ا�ست�س���ارات وح���وارات اأ�سرية، وبرنامج 
الوطنية،  الهوي���ة  وطن” لتعزي���ز  “كلن���ا 
وبرنام���ج اإع���داد م���درب، والعدي���د م���ن 

البرامج والفعاليات �سمن حزمة متكاملة 

يت���م تقديمها للجمه���ور، وبرام���ج لتعزيز 

دور الم�سج���د الكبي���ر كواجه���ة ح�سارية، 

باالإ�سافة اإلى دور القطاع في تنمية القيم واالتجاهات االإيجابية 

لدى نزالء ال�سجن المركزي ونزالء الطب النف�سي ونزالء رعاية 

االأح���داث و�سحاي���ا العنف االأ�س���ري وتقديم الرعاي���ة التربوية 

والمهني���ة والنف�سي���ة وال�سلوكي���ة للمنت�سبين وبن���اء �سخ�سيتهم 

االإن�سانية في اإطار مبادئ القيم االإ�سالمية.

 

وبي���ن اأن القط���اع ووفق خطت���ه اال�ستراتيجية قائ���م على تعزيز 

قيم ال���وزارة المتمثلة في التمي���ز والعمل الموؤ�س�س���ي وال�سراكة 

والو�سطية وال�سفافية والم�سئولية، فالقيم تعتبر هي المعتقدات 

الثابت���ة والرا�سخة الت���ي ت�ساعدنا على اأداء العم���ل بكل فاعلية، 

وه���ي دليلنا الذي يوؤثر ف���ي تقدمنا ونجاحنا وهي تمثل االعتقاد 

الثابت وبان هناك اأ�سلوبًا محددًا وطريقة يف�سلها الجميع الأداء 

العمل والتعامل فيما بينهم.

 

وذك���ر العتيبي ب���اأن القط���اع يقوم بتعزي���ز العمل م���ع ال�سركاء 

م���ن خ���الل البرام���ج واالأن�سط���ة الم�سترك���ة م���ع وزارة ال�سئون 

االجتماعي���ة والعمل ووزارة الداخلي���ة ووزارة التربية وجمعيات 

النفع العام ووزارة االإعالم والقطاع العام والخا�س.

العتيبي : أنشطة وبرامج متنوعة لقطاع 
»الثقافة اإلسالمية« لعام 2021
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�سرح مدير اإدارة التاأهيل والتقويم 

بوزارة االأوقاف وال�سئون االإ�سالمية   

د. نا�سر العجمي اأن ادارة التاأهيل 

برامجه���ا  �ست�ستاأن���ف  والتقوي���م 

خ���الل  م���ن  والتاأهيلي���ة  التربوي���ه 

تنظيم رحلة عم���رة للمتميزين من 

نزالء من���زل منت�سف  الطريق في 

منت�سف �سهر مار�س القادم . 

وقال اأن االإدارة تحر�س على تحقيق 

االأه���داف والغاي���ات التي تعمل من 

اأجلها م���ع الفئ���ات الم�ستهدفة من 

ن���زالء الموؤ�س�س���ات االإ�سالحي���ة ودور رعاي���ة االأح���داث 

والمتعافين م���ن اآفة االإدمان بمن���زل منت�سف الطريق، 

والتي تق���ع �سمن اخت�سا�سات عم���ل االإدارة، من خالل 

اإع���داد وتنفيذ البرام���ج التاأهيلية والتربوي���ة المتعددة، 

والت���ي م���ن �سمنها البرام���ج المخ�س�سة لن���زالء منزل 

منت�سف الطريق كرحلة العمرة ال�سنوية والتي ي�ستهدف 

م���ن خالله���ا توفير اأج���واء اإيماني���ة وتربوي���ة للمتعافين 

تربطه���م باهلل وتفتح له���م بابا من االأم���ل وت�سجيعا لهم 

عل���ى ا�ستكمال خطوات التعاف���ي والثبات عليه من خالل 

زيارة البقاع الطاهرة بمكة المكرمة، باإ�سراف نخبة من 

المر�سدين التربويين و النف�سيين من المنزل.

 واأ�س���اف العجم���ي ياأت���ي تنفي���ذ ه���ذه الرحل���ة   وف���ق 

اال�ستراط���ات ال�سحي���ة والوقائي���ة المرتبط���ة بجائحة 

كورون���ا الم�ستجد، وبم���ا يحقق �سالمة الن���زالء ب�سورة 

تامة.

 وبي���ن العجم���ي  اأن برام���ج من���زل 

منت�س���ف الطري���ق تتمي���ز بالتن���وع 

م���ن حي���ث المحت���وى والم�سم���ون، 

حي���ث يق���ع �سم���ن خط���ة التاأهي���ل 

ح�سور المخيمات الربيعية وحلقات 

القراآن الكريم ورحلة العمرة والحج 

جل�س���ات  اإل���ى  باالإ�ساف���ة  �سنوي���ا، 

العالج النف�سي، وذلك بالتعاون مع 

موؤ�س�س���ات الدول���ة المعني���ة كوزارة 

ال�سحة.

واأ�س���اف العجم���ي اأن االإدارة توا�سل ن�س���اط حلقة القراآن 

الكري���م الت���ي تقيمها لن���زالء منزل منت�س���ف الطريق من 

اإدارة الدرا�س���ات االإ�سالمي���ة  المتعافي���ن، بالتع���اون م���ع 

بال���وزارة، عب���ر االأون الي���ن وف���ق االأ�ساليب المعم���ول بها، 

والتزام���ا باال�ستراط���ات ال�سحي���ة المطلوب���ة، وذل���ك لما 

له���ذه الحلقة القراآني���ة من اأهمي���ة واآثار اإيجابي���ة تنعك�س 

عل���ى �سخ�سية المتعاف���ي من خالل تالوة الق���راآن الكريم 

واالرتباط به

وم���ن جانبه اأك���د مراق���ب االإدارة فهد محم���د العتيبي اأن 

ه���ذه الحلقة ت�سم ما يزيد عن 30 م�ساركًا من نزالء منزل 

منت�سف الطريق، وتغطي الحلقة اأن�سطة متنوعة كت�سحيح 

الت���الوة والحفظ والمراجعة، وذلك بم���ا يتنا�سب مع حالة 

وم�ستويات الم�ساركين، ب�سورة تعزز اال�ستمرار في الحلقة 

واالرتباط بالقراآن الكريم وموا�سلة تالوته وحفظه .

»التأهيل والتقويم « تستأنف برامجها بعمرة 
لمتميزي منزل منتصف الطريق في مارس المقبل
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الخليفان: إدارة اإلعالم أطلقت باكورة ألبوم
 »اسمع لهم« 2021

اأعلن مدير اإدارة االإعالم ندبًا في وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية �سلمان الخليفان اأن اإدارة االإعالم اطلقت 

باكورة عملها الألبوم »ا�سمع لهم« لعام 2021م.

وقال الخليفان في ت�سريح �سحفي اأن اإدارة االإعالم بداأت تنفيذ األبومها الجديد والذي ي�ستمل على 12 اأن�سودة.

واأ�س���اف الخليف���ان اأن باكورة العمل ل�سهر يناي���ر ت�سمنت مقطع فيديو الأن�سودة »اأح�س���ن لغيرك« والذي كانت 

ب�س���وت اأحمد النفي�س ومن كلمات اإبراهيم حمدان وتوزيع محمد ب�سير والفوكال عبدالعظيم الذهبي والفكرة 

والتن�سيق العام �سلمان الخليفان واالإ�سراف العام �سالح اأبا الخيل.

وق���ال الخليفان اأن اإدارة االإعالم ب���داأت في عملها وفق الخطة المر�سومة لهذا االألب���وم التوعوي والذي �سيوزع 

عل���ى مدار اأ�سهر عام 2021م واأطلقت االألب���وم االأول للتوالى االألبومات في كل �سهر يتطلق اإدارة االإعالم األبوم 

جديد واحد االأ�سوات المتميزة للمن�سدين �سواء كانوا من داخل الكويت اأو خارجها.

واأك���د الخليف���ان اأن اإدارة االإع���الم حري�سة على تطبي���ق ا�ستراتيجية وزارة االأوقاف وال�س���وؤون االإ�سالمية وفق 

منهجي���ة �سحيحة تحق���ق االأهداف والغايات التي م���ن �ساأنها اإي�سال ر�سالة الوزارة ال���ى جميع فئات المجتمع 

الكويتي.
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أولها في أصول الفقه 

أبا ذراع: وزارة األوقاف نظمت مشروع الدورات 
التخصصية  لألئمة والخطباء والمؤذنين 

اأعلن���ت وزارة االأوق���اف وال�سوؤون االإ�سالمية ممثلة في اإدارة ال�سوؤون الفنية بقط���اع الم�ساجد دعوة االأئمة والخطباء والموؤذنين 

للم�ساركة في م�سروع الدورات التخ�س�سية، م�سيرًا اإلى اأن ذلك ياأتي انطالقًا من روؤية االإدارة  في تقديم الدعم الفني ل�ساغلي 

الوظائف الدينية، والحر�س على ثقل مهاراتهم من خالل ما تنظمه من دوات علمية هادفة. 

وق���ال مدي���ر اإدارة ال�س���وؤون الفني���ة د. بدر معجون اأب���ا ذراع في ت�سريح �سحفي: اإن���ه من المقرر اأن تعقد  اأول���ى هذه الدورات 

التخ�س�سي���ة ف���ي اأ�سول الفقه “�سرح متن الورق���ات” و�سوف يقدمها ال�سيخ محمد ح�سين البلوطي عبر المن�سة االإلكترونية “ 

زووم “ .

وف���ي ختام ت�سريحه دعا اأب���ا ذراع �ساغلي الوظائف الدينية للم�ساركة في هذه ال���دورات واال�ستفادة مما تقدمه اإدارة ال�سوؤون 

الفنية من اأن�سطة وبرامج. 
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ت�ستع���د اإدارة المخطوطات والمكتبات االإ�سالمية في وزارة االأوق���اف وال�سوؤون االإ�سالمية، لتد�سين م�سابقة مكتبة ال�سباحية 

االأول���ى بع���د توقف قارب العام نظرًا لجائحة كورونا وما ترتب عليها م���ن اإغالق لمقار العمل في بداية جائحة فيرو�س كورونا 

الم�ستجد.

وق���ال مراقب المكتبات في وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية، خال���د المطيري، انه تزامنا مع جائحة كورونا حر�ست اإدارة 

المخطوطات والمكتبات االإ�سالمية على تطبيق كافة اال�ستراطات ال�سحية، مو�سحا اأن الم�سابقة �ستكون عبر رابط اإلكتروني 

يتيح للجميع الم�ساركة دون �سرورة الح�سور لمكتبة ال�سباحية.

واأ�س���اف اأن الم�سابق���ة �ستنطل���ق في منت�سف فبراير الجاري لم���دة �سهر واحد، وت�سم اأ�سئلة متنوعة ف���ي التاريخ االإ�سالمي 

والثقاف���ة العام���ة ومنها ما يخت�س بالمكتبات، كما اأن االإدارة تحر�س ف���ي اأن�سطتها وخدماتها التي تقدمها على تطوير العمل 

والرق���ي بم�ست���وى الخدمات المقدم���ة للباحثين ولعامة المجتمع و�سيت���م تقديم الرابط في بع�س و�سائ���ل التوا�سل االإخبارية 

ليت�سنى للجمهور الم�ساركة في الم�سابقة.

»إدارة المخطوطات « : تدشين مسابقة مكتبة 
»الصباحية« الثقافية
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» األوقاف “ تفتتح مركزًا للمخطوطات والمكتبات 
اإلسالمية في مبارك الكبير قريًبا

وزارة االأوق���اف وال�س���وؤون االإ�سالمية ممثلة ف���ي اإدارة المخطوطات والمكتبات االإ�سالمي���ة تفتتح قريبا  مركزها في 

محافظة مبارك الكبير 

وق���ام مراقب المكتبات باإدارة المخطوطات والمكتبات االإ�سالمية خالد وا�سل المطيري بزيارة ميدانية رافقه فيها 

بع����س المخت�سي���ن في مجال المكتبات باالإدارة اإل���ى مبني مكتبة ال�سباحية العامة ال���ذي يخ�سع لل�سيانة الدورية 

الالزم���ة لتفقد مراف���ق المكتبة المختلفة وما تحتاج اليه من تجهيز ات ال�ستخدام���ات االأن�سطة كالم�سابقة الثقافية 

وغيرها من االأن�سطة.

و�سملت الزيارة اأي�سا م�سجد المزيني الكائن بمنطقة اأبو فطيرة في خطوة لتعزيز تواجدها في مختلف المحافظات 

لتقديم الدعم الالزم لطلبة العلم ال�سرعي والمهتمين في هذا المجال.

وتعك���ف االإدارة حالي���ا على ال�سعي مع المعنيين بقطاع الم�ساجد بافتتاح مكتب���ة المزيني بمنطقة اأبو فطيرة لتعزيز 

تواجده���ا لمحافظة مب���ارك الكبير وتوفير خدم���ة االنترنت والبرام���ج الالزمة لت�سهيل عملي���ه البحث عن م�سادر 

المعلومات وتوجيه الزائرين الى المراكز التي تتوافر بها تلك الم�سادر والمعارف.

كم���ا ان االإدارة �ستق���وم اأي�سا باإن�ساء رك���ن للمخطوطات بمكتبة الم�سج���د الكبير لتكون مهي���اأة ال�ستقبال الزيارات 

المختلفة من طلبة وزارة التربية والمهتمين بهذا المجال على غرار مكتبة ال�سباحية .
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ق���ال مدي���ر اإدارة العالق���ات العام���ة ف���ي وزارة االأوقاف 

وال�سئ���ون االإ�سالمية �سامي العازم���ي اأن اإدارة  العالقات 

العام���ة ه���ي اإح���دى االإدارات التابع���ة لقط���اع االإع���الم 

والعالق���ات الخارجي���ة بالوزارة، وهي حلق���ة الو�سل بين 

ال���وزارة والجمه���ور الخارج���ي وتعمل وفق روؤي���ة الوزارة 

المتمثلة في )الريادة عالميًا في العمل االإ�سالمي(، وكما 

ت�سعى االإدارة اإلى تحقيق ر�سالة وقيم واأهداف ومبادرات 

الوزارة بالخطة الت�سغيلية. 

واأ�ساف العازمي اأن االإدارة تخت�س بتنظيم اال�ست�سافات 

وا�ستقبال الوف���ود الر�سمية واتخاذ االإج���راءات الالزمة 

بذل���ك وتنظيم المعار�س المختلف���ة واإعداد المطبوعات 

الالزم���ة بذل���ك لتوعي���ة الجمه���ور ب���دور ال���وزارة ف���ي 

ن�س���ر القي���م االإ�سالمية وتقدي���م الخدم���ات االجتماعية 

والترفيهية لموظفي الوزارة لدعم وتوثيق الروابط بينهم 

وت�سجيع روح االنتماء لدى العاملين.

وبين العازمي انه من اأبرز اأن�سطة العالقات العامة القيام 

باإج���راءات �سيوف ال���وزارة والوفود الر�سمي���ة واالإعداد 

والم�ساركة في المعار����س المختلفة واالإعداد والم�ساركة 

ف���ي االأن�سطة الريا�سي���ة االجتماعية وتقدي���م الخدمات 

المتنوعة لموظفي وموظفات الوزارة واإعداد المطبوعات 

واالإ�سدارات الدورية واالإعداد والم�ساركة في االحتفاالت 

الوطنية ال�سنوية وتفعيل ال�سراكات مع موؤ�س�سات وهيئات 

الدولة والمجتمع المدني.

واأ�س���ار العازم���ي اإل���ى اأن التق�سيم���ات الداخلي���ة الإدارة 

العالق���ات العام���ة تتكون م���ن مراقبة العالق���ات العامة 

العازمي:»العالقات العامة« تختص بتنظيم 
                   االستضافات واستقبال الوفود الرسمية

يرا
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العازمي:»العالقات العامة« تختص بتنظيم 
                   االستضافات واستقبال الوفود الرسمية

الت���ي ت�ستمل عل���ى ق�سم الوف���ود الر�سمي���ة وق�س���م المعار�س 

والمطبوع���ات وق�س���م االأن�سطة و�سعبة الدع���م االإداري، وتتبع 

مدير االإدارة.

وقال العازم���ي اأن اإنجازات االإدارة على م�ستوى جوائز التميز 

بال���وزارة تتمثل في ح�سولها على جائزة االإدارة المتميزة فئة 

)ج( ع���ن المعي���ار الخام����س )العمليات( في ع���ام 2018م ، 

والمركز االأول في جائزة نتائج االأداء الرئي�سة، والمركز الثاني 

في جائ���زة االإدارة المتميزة في التجرب���ة االإدارية المتميزة، 

والمرك���ز الخام�س ف���ي جائ���زة االإدارة المتميزة ف���ي تر�سيد 

النفق���ات المتميز، وكذلك الح�سول على جائزتين من جوائز 

م�سابقة الكويت للعالقات العامة وخدمة العمالء عامي 2015 

و 2017م، والح�سول عل���ى جائزة االإدارة المتميزة في معيار 

الم���وارد الب�سرية عام���ي 2013 و 2017م واأما االإنجازات على 

م�ستوى دوري وكاأ�س الوزارات للموؤ�س�سات والهيئات الحكومية 

ف�سملت بالفوز باأكثر من )25( كاأ�ًسا تنوعت ما بين الح�سول 

على المراك���ز االأولى في دوري وكاأ�س ال���وزارات الذي تنظمه 

الهيئ���ة العامة للريا�سة في االألع���اب المختلفة مثل كرة القدم 

)الثي���ل( وكرة الق���دم )ال�ساالت( واألع���اب ال�سباحة واألعاب 

القوى وغيرها من االألعاب وكما فازت الوزارة بالمركز الثالث 

ف���ي دوري كرة الق���دم لع���ام 2020/2019 بع���د اأن فاز فريق 

الوزارة على فريق الجمارك بنتيجة هدف مقابل ال �سيء.

وقد اأبرمت الوزارة ممثلة في اإدارة العالقات العامة بروتوكول 

التعاون مع جمعية العالقات العامة الكويتية في 2016/5/9م، 

ويعد هذا البروتوكول �سابق���ة في تاريخ العالقات العامة التي 

يتم فيها توقيع برنام���ج تنفيذي مع وزارة من وزارات الدولة، 

وي�سمل البرنامج تبادل الخبرات وتفعيل التعاون الم�سترك في 

مجال العالقات العامة، وتنمي���ة المنت�سبين في هذا المجال؛ 

بهدف ا�ستثمار الق���درات ال�سبابية، وتاأهيل ال�سباب الكويتي، 

بم���ا يعزز القيم الوطنية واالجتماعي���ة، واإعداد واإقامة برامج 

م�سترك���ة ومعار�س وملتقيات ثقافي���ة وفنية واجتماعية وور�س 

عمل داخلية وخارجية.

وت�سارك االإدارة ممثلة عن الوزارة في المعار�س المختلفة مثل 

معر����س الكويت الدولي للكت���اب ومعر�س اال�ستقالل ومعر�س 

ال�سهي���د وتنظ���م االإدارة معر����س الح���ج االإر�س���ادي ال�سنوي، 

وتهدف اإلى تحقي���ق روؤية الوزارة )الري���ادة عالميًا في العمل 

االإ�سالمي( وتحقيق ر�سالتها ف���ي تر�سيخ قيم الو�سطية ون�سر 

الوعي الديني والثقافي بين �سرائح المجتمع، وتعزيز الوحدة 

الوطنية والمجتمعية، وتوثيق العالقات والتوا�سل مع الجمهور 

في المنا�سبات المختلفة.

كم���ا ت�س���ارك االإدارة ف���ي لجن���ة العالقات العامة ف���ي جائزة 

الكويت الدولية للقراآن الكريم، وكذلك لجنة العالقات العامة 

ببعثة الحج لدولة الكويت.

وتاأتي ه���ذه الم�ساركات واالإنجازات بجه���د م�سوؤولي وموظفي 

وموظف���ات اإدارة العالق���ات العامة، وبتوجيه���ات معالي وزير 

ال�س���وؤون االجتماعي���ة ووزي���ر االأوق���اف وال�س���وؤون االإ�سالمية 

ال�سي���د/ عي�س���ى الكن���دري ووكي���ل ال���وزارة المهند����س فريد 

عمادي.
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ا�سام���ة  الن���واب  تق���دم 

 ال�ساهي���ن ود . حم���د المطر

 ود. عبد العزيز ال�سقعبي ود. 

بدر الداه���وم وفايز الجمهور  

باالقتراح بقان���ون ب�ساأن منح 

االأئمة والخطب���اء والموؤذنين 

الكويتيين المعينين في وزارة 

االإ�سالمية  وال�سوؤون  االأوقاف 

مكاف���اآت مالية على الم�ستوى 

الوظيفي، ون�ست مواده على 

ما يلي:

يمن���ح  االأول���ى(:  )الم���ادة 

االأئمة والخطب���اء والموؤذنون 

ف���ي  المعين���ون  الكويتي���ون 

وال�س���وؤون  االأوق���اف  وزارة 

االإ�سالمي���ة - عل���ى درج���ات 

مجموع���ة الوظائ���ف العام���ة 

بج���دول المرتبات الع���ام ال�ساغلون لوظائ���ف الم�سجد 

مكاف���اأة م�ست���وى، ومكاف���اأة ت�سجيعي���ة، وب���دل درو����س 

 واأن�سط���ة دعوية المبينة بالجدول المرفق بهذا القانون.

)الم���ادة الثانية(: يمن���ح االأئمة والخطب���اء والموؤذنون 

وال�س���وؤون  االأوق���اف  وزارة  ف���ي  المعين���ون  الكويتي���ون 

االإ�سالمية م���ن حاملي �سهادة الدكتوراه مكافاأة الموؤهل 

العلمي وقدره���ا )450( دينارا كويتي���ا، و)200( دينار 

كويت���ي لحامل���ي �سه���ادة الماج�ستي���ر ب�س���رط اأن تكون 

ال�سهادات معتمدة من جهة االخت�سا�س.

)الم���ادة الثالث���ة(: يمن���ح الموؤذنون الكويتي���ون مكافاأة 

ت�سجيعي���ة قدره���ا )250( دينارا كويتيا ت���زداد كل عام 

بمقدار )10( دنانير كويتية.

)الم���ادة الرابع���ة(: ا�ستثناء من �س���رط الموؤهل العلمي 

يعام���ل االأئمة الكويتيون الذين ت���م تعيينهم بوقت �سابق 

بق���رار من وزارة االأوق���اف وال�س���وؤون االإ�سالمية بدرجة 

اإم���ام وخطي���ب، ويح�سل���ون عل���ى المكاف���اآت ال���واردة 

بالجدول المرفق كافة.

)الم���ادة الخام�سة(: يلغ���ى كل حكم يتعار�س مع اأحكام 

هذا القانون.

)المادة ال�ساد�سة(: على رئي�س مجل�س الوزراء، والوزراء 

- كل فيما يخ�سه - تنفيذ هذا القانون.

ون�س�����ت المذك���������رة االإي�ساح�ي������ة لالقت������راح بقانون 

    نواب يقترحون منح األئمة والخطباء 
والمؤذنين الكويتيين مكافآت مالية 

ية
ياب

ت ن
حا

ترا
اق
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عل���ى ما يلي: وه���ب اهلل البالد مكانة رفيع���ة بين جميع 

دول العال���م بحف���ظ كت���اب اهلل والدع���وة اإل���ى الدي���ن 

االإ�سالمي���ة  ال�سريع���ة  وتطبي���ق  الحني���ف  االإ�سالم���ي 

ال�سمح���اء، والعمل على ن�سر الو�سطية في تطبيق تعاليم 

الدي���ن االإ�سالمي، ونب���ذ الكراهية والفتن���ة والطائفية، 

والتوعي���ة والتحذي���ر م���ن خط���ر االإرهاب االأ�س���ود على 

المنطق���ة العربي���ة خا�س���ة ودول العال���م عام���ة، ون�سر 

االأف���كار االإيجابي���ة البن���اءة التي تق���وم المجتمع وتعمل 

 عل���ى ن�س���ر روح المحب���ة والتاآل���ف بي���ن جمي���ع فئات���ه.

ولم���ا كان للم�سج���د دور كبير في التوعي���ة وتر�سيخ تلك 

المب���ادئ والقيم لدى الف���رد والمجتمع وذلك من خالل 

دور االأئم���ة والموؤذني���ن الكويتيي���ن فيه���ا، ولم���ا عرفت 

به دول���ة الكويت من رعاي���ة وتكريم لالأئم���ة والموؤذنون 

وحفظ���ة كت���اب اهلل ع���ز وج���ل، والرعاي���ة الكريمة لهم 

م���ن ح�س���رة �ساحب ال�سم���و اأمي���ر الب���الد حفظه اهلل 

ورعاه ت���م تقديم هذا االقتراح ت�سجيعا لل�سباب الكويتي 

لالنخراط به���ذه الوظيفة التي ت�سه���د عزوفا كبيرا من 

خريج���ي كلية ال�سريع���ة االإ�سالمية بدول���ة الكويت رغم 

مكانته���ا العظيمة، لذا روعي دع���م هذه الوظائف ماديا 

ت�سجيعا له���م ومعونة لهم على م�ساع���ب الحياة وغالء 

المعي�س���ة كما اأن ف���ي ذلك دعما وت�سجيع���ا على التطور 

المهني لالأئمة والخطباء والموؤذنين.     

�سروطة �سغل الوظيفةالوظيفة

فئات مكافاأة

الم�ستوى الوظيفي

 مكافاأة

ت�سجعية

بدل درو�س 

ون�سطة دعوية

موجه اأول  اإمامة وخطابة

موؤهل جامعي تخ�س�سي + 17 

�سنة خبرة

750550300

موجه اإمامة وخطابة

موؤهل جامعي تخ�س�سي + 13 

�سنة خبرة

650500275

اإمام وخطيب اأول

موؤهل جامعي تخ�س�سي + 9 

�سنوات خبرة

600450250

اإمام وخطيب

موؤهل جامعي تخ�س�سي + 5 

�سنوات خبرة

550400225

اإمام

 موؤهل جامعي تخ�س�سي 

+ �سنتين خبرة

500350200

اإمام مبتدئ

موؤهل جامعي تخ�س�سي + 

اإجتياز االختبار بنجاح

450300175
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تق���دم النائب فاي���ز الجمهور باقت���راح برغبة ب�س���اأن منح 

االأئم���ة والموؤذنين الكويتيين المعيني���ن على بند المكافاآت 

 اإج���ازة دوري���ة برات���ب لم���دة ثالثي���ن يوم���ا ف���ي ال�سن���ة.

وقال الجمهور في اقتراحه: يقوم االأئمة والموؤذنون الكويتيون 

في الم�ساجد بدور كبير في اإمامة الم�سلين والقيام ب�سعيرة 

االأذان لجمي���ع ال�سل���وات، ون�س���ر العلم ال�سرع���ي، وتعزيز 

الو�سطية، ونبذ التطرف، ويدعون اإلى االأخالق االإ�سالمية، 

ويحيون الم�ساجد في قيام ليالي �سهر رم�سان المبارك، ولما 

كان االأئمة والموؤذنون الكويتيون المعينون على بند المكافاآت 

ال يتمتع���ون باإجازة اأ�سبوعية لم���دة يومين كبقية العاملين 

على بند المكافاآت ببقية قطاع���ات وزارة االأوقاف وال�سوؤون 

االإ�سالمي���ة والوزارات االأخرى، واإنما فق���ط يوم واحد ومن 

دون تمتعهم باإجازة دورية �سنوية، لذا فاإنني اأتقدم باالقتراح 

برغبة التالي: »يمنح االأئمة والموؤذنون الكويتيون المعينون 

على بند المكافاآت اإجازة دورية براتب لمدة ثالثين يوما في 

ال�سنة.

فايز الجمهور يقترح منح األئمة والمؤذنين 
على بند المكافآت إجازة سنوية
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»البحوث اإلسالمية« تواصل إنجاز مشروع 
الموسوعة األصولية

اأ�سدرت اإدارة البحوث االإ�سالمية في وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية عدد من المطبوعات �سمن اإنجازات م�سروع 

المو�سوع���ة االأ�سولي���ة وم�سروع تحقيق الت���راث والتي �سملت عل���ى المو�سوعة االأ�سولية وال�سل�سلة ف���ي معرفة القولين 

والوجهين .

ويذك���ر اأن اإدارة البحوث والمو�سوعات االإ�سالمية تهتم منذ اإن ب���داأت باإعداد البحوث ال�سرعية التي تلبي احتياجات 

المجتم���ع .وتعالج الظواهر االجتماعي���ة ال�سلبية والم�ستحدثة من جهة ومن جهة اأخ���رى ت�ساعد في التنمية والتوافق 

والتكاف���ل االجتماعي، و و�سع نظم وقواعد واختيار الم�ساريع العلمية ف���ي مجاالت البحوث والدرا�سات والمو�سوعات 

االإ�سالمية و تحقيق كتب التراث وفهر�سة اأمهات الكتب االإ�سالمية



26

 العدد 87 رجب 1442 هـ/ فبراير 2021م 

مسجد العتيقي  )المطران(

اأ�س����س ه���ذا الم�سج���د محمد بن عب���د اهلل ب���ن يو�سف بن 

�سي���ف العتيق���ي ف���ي �سن���ة 1310ه���� المواف���ق 1892م في 

منطق���ة المرقاب في فريج المطران، وبعد ت�سعة وع�سرين 

عام���ًا اأي في �سن���ة 1340ه� المواف���ق 1921م ت�سدع بع�س 

حوائ���ط الم�سج���د فج���دده عب���د اهلل ب���ن محمد ب���ن عبد 

اللطي���ف العتيق���ي و�سارك معه ف���ي التجديد عب���د العزيز 

ال�ساب���ق  بناء الم�ساجد ف���ي  وق���د كان  العتيق���ي،  الحم���د 

م���ن المبان���ي الطيني���ة الم�ستخدمة في ذل���ك الوقت وكان 

ن�سبي���ًا. �سغي���رًا  كان  وق���د  الجن���دل،  بخ�س���ب  م�سقوف���ًا 
 

وبناء على الت�سوير الجوي الذي تم في �سنة 1951م، تبين 

ال�س���ور للمنطقة المحيط���ة بالم�سجد ارتباط���ه بالمنازل 

المحيط���ة والت���ي تمثل العم���ارة الكويتي���ة القديمة فمعظم 

المن���ازل كانت ذات دور واحد وتحتوي على اأحوا�س داخلية 

والمن���ازل القديم���ة متال�سقة م���ع بع�سه���ا البع�س بحيث 

تك���ون كت���ال مترا�سة ترب���ط بينه���ا المم���رات )ال�سكيك( 

ال�سيق���ة. وكان يال�س���ق الم�سجد م���ن الناحي���ة الجنوبية 

المن���ازل وهذا يعلل �سبب عدم وج���ود مدخل و�سبابيك من 

ه���ذه الناحية م���ن الم�سجد ووج���ود ال�سبابي���ك والمداخل 

والمن���ارة ف���ي بقي���ة النواح���ي، وقد كان���ت المن���ارة كبقية 

منارات الم�ساجد في تلك الحقبة، ق�سيرة وب�سيطة ويمكن 

الو�س���ول اإليه���ا من خ���الل درج مفت���وح ينطلق م���ن حو�س 

 الم�سج���د وكان موقعه���ا في الناحي���ة ال�سمالي���ة للم�سجد.

وفي عام 1370ه� المواف���ق 1952م جددت دائرة االأوقاف 

هذا الم�سجد �سمن حملة �سملت معظم الم�ساجد القديمة 

في الخم�سينات من القرن الع�سرين، وقد تم هدم الم�سجد 

القديم المبني من الطين وت���م ا�ستخدام حوائط ا�سمنتية 

واأعمدة خر�سانية مع ا�ستمرار ا�ستخدام االأ�سقف التقليدية 

من خ�سب الجندل والبا�سجيل والح�سير، وكذلك ال�سبابيك 

واالأبواب الخ�سبية، وقد تم عمل واجهات الم�سجد با�ستخدام 

الر�س���ة اال�سمنتية، والزخ���ارف في اأ�سف���ل الواجهات، اأما 

حو�س الم�سج���د فا�ستخدم فيه حجر االآج���ر االأ�سفر، وتم 

 بناء منارة عالية ن�سبيًا في الناحية ال�سرقية من الم�سجد.

وف���ي فت���رات الحقة بع���د بناء الم�سج���د تعر����س الم�سجد 

لتغيرات غي���رت جزءًا م���ن معالمه التراثية، فقد تم ق�س 

جزء م���ن ال�سبابيك الخ�سبي���ة الإدخال وح���دات التكييف، 

ونظ���رًا لوج���ود الم�سجد ف���ي منطقة االأ�س���واق واكتظاظها 
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بالم�سلي���ن، فق���د دع���ت الحاجة اإل���ى ا�ستخ���دام الحو�س 

لل�س���الة، وبالتالي تمت تغطيته باأل���واح الحديد المعزول، 

كما تم���ت تغطية حجر االآج���ر في حو����س الم�سجد بكا�سي 

الموازيي���ك، اأم���ا زخ���ارف الواجه���ات وكذل���ك درج���ات 

المداخل فقد تم دفن جزء كبير منها، كما تم غلق المدخل 

ال�سرقي للم�سج���د بالمباني وتم ا�ستخدام األوان للواجهات 

 غي���ر متنا�سق���ة مع �س���كل وواجه���ات الم�سج���د التقليدية.

وف���ي �سنة 1996م قامت االأمان���ة العامة لالأوقاف بتاأ�سي�س 

لجنة م�سروع المحافظ���ة على الم�ساجد التراثية بالتعاون 

م���ع وزارة االأوق���اف وال�س���وؤون االإ�سالمي���ة وبلدي���ة الكويت 

والمجل�س الوطني للثقافة والفنون واالآداب، حيث اعتبر هذا 

الم�سج���د م���ن اأهم الم�ساجد التراثية الواجب المحافظة 

عليها، وتم عمل التوثيق والت�سجيل واالختبارات االن�سائية 

للم�سجد في �سنة 1997م، وبو�س���ر باأعمال الت�سميم على 

اأ�سا����س المحافظة على الم�سجد واإ�ساف���ة تو�سعة لدورات 

المياه و�سك���ن االإمام من الناحية الجنوبي���ة للم�سجد وقد 

بو�س���ر بالتنفيذ في منت�سف 2000م ولتنتهي - بحمد اهلل 

- ف���ي منت�سف 2001م. وفي �سبي���ل المحافظة على طابع 

الم�سجد تمت المحافظة عل���ى االأ�سقف الخ�سبية المكونة 

من الجن���دل والبا�سجي���ل والح�سير، وكذل���ك المحافظة 

عل���ى ال�سبابيك واالأب���واب الخ�سبية، وت���م ا�ستبدال �سقف 

الحو����س المكون من األواح الحديد المعزول ب�سقف خ�سبي 

مع من���اور �سماوي���ة كبيرة، وت���م ا�ستخ���دام تك�سية خ�سنة 

للواجهات داخل حو����س الم�سجد لتبين وتوؤكد وجود حو�س 

تمت تغطيته بالمن���اور وا�ستخدامه لل�سالة كما تم اإظهار 

الزخ���ارف والنقو����س اأ�سف���ل واجهات الم�سج���د ودرجات 

المداخ���ل، وذلك بخف�س من�س���وب االأر�س حول الم�سجد، 

وتم���ت اإعادة فت���ح وا�ستخ���دام المدخل ال�سرق���ي بنقو�سه 

الجميل���ة، اأما وحدات االإ�س���اءة فقد تم ا�ستخدام معلقات 

م�سابه���ة لمعلقات فترة الخم�سينات وت���م ا�ستخدام نظام 

تكيي���ف مرك���زي بوا�سط���ة المي���اه المبردة والت���ي و�سعت 

معداته���ا الرئي�سي���ة بعي���دًا ع���ن الم�سجد �سم���ن التو�سعة 

الجدي���دة، وتمت تغطية وحدات التكييف الداخلية بخ�سب 

ال�س���اج ليتنا�سب مع نوعي���ة خ�سب ال�سبابي���ك واالأبواب، 

كما تم���ت اإعادة ا�ستخدام حجر االآجر في جزء من حو�س 

الم�سجد الإظهار اأنه قد كان م�ستخدمًا في الموقع نف�سه في 

ال�سابق ولكن تمت تغطيته بال�سجاد لل�سالة، وتمت تو�سعة 

دورات المي���اه والمي�س���اأة لتتنا�س���ب م���ع ع���دد الم�سلين، 

اإ�سافة اإلى عمل غ���رف لالأئمة والموؤذنين والقائمين على 

خدمة الم�سجد.
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اأ�س���درت وزارة االأوقاف تعميما موجهًا اإلى 

مديري اإدارات م�ساجد المحافظات، ب�ساأن 

ال�سحية  ال�سواب���ط واال�ستراطات  مراعاة 

بالم�ساجد.

و�س���دد التعمي���م عل���ى اأهمية االلت���زام بما 

ج���اء في القرارات الوزاري���ة واالإدارية فيما 

يتعل���ق بال�سوابط واال�ستراط���ات ال�سحية 

بالم�ساجد، وتذكي���ر الم�سلين بها، واأهمها 

التزامهم بلب�س الكمام عند دخول الم�سجد، 

وخ���الل م���دة بقائه���م وحت���ى مغادرته���م، 

وكذلك االلتزام باإح�سار كل م�سٍل �سجادة 

خا�س���ة به لل�س���الة عليها، عل���ى اأن تو�سع 

وفق العالمات المو�سحة في الم�سجد. واأكد 

التعميم �س���رورة التزام الم�سلين بالتباعد 

الج�س���دي قب���ل ال�سالة وخالله���ا وبعدها، 

وتجن���ب الم�سافح���ة والتج���اور م���ع باق���ي 

الم�سلي���ن، قبل ال�س���الة وبعده���ا، واإبقاء 

اأبواب الم�ساجد مفتوحة اأثناء دخول الم�سلين وخروجهم، 

وفت���ح جمي���ع النواف���ذ، والت���زام الم�سلي���ن بالخ���روج من 

الم�سجد دون تزاحم على االأبواب مع ترك م�سافة منا�سبة.

واأك���د التعميم االلتزام بمدة خطبة و�سالة الجمعة، بحيث 

ال تزيد على 15 دقيق���ة كحد اأق�سى، مع تخفيف ال�سالة، 

ومراعاة تحقيق االأركان والواجبات.

وج���دد التعمي���م تاأكي���د ال���وزارة على م���ا جاء ف���ي القرار 

الوزاري رقم 69 ل�سن���ة 2020 من اإمكانية اإغالق الم�سجد 

غير الملت���زم بال�سوابط واال�ستراط���ات ال�سحية، حفاظًا 

على �سالمة الم�سلين.

أصدرت تعميمًا إلى مديري إدارات المساجد  بشأن مراعاة الضوابط

وزارة األوقاف: غلق المساجد غير الملتزمة 
باالشتراطات الصحية


